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  مقدمه

دانـد   دانشمند متفكر و اهل بحث كه اهل تحقيق و تفحص در مسايل كلي علمي اسـت، مـي  
تـر و تصـور    كه مسأله توحيد در عين اينكه مسأله ساده و فطري است، از همة مسايل علمي دقيق

مـي و افكـار افـراد    و درك آن دشوارتر است، چون در افقي قرار دارد كه از افق سـاير مسـايل عل  
اين اختالف درك و تفكر در طرز تلقي و تفسير يكتايي حضـرت حـق از همـه    . عادي بلندتر است

وجود فطرت توحيدي از طرفي و آشنا نبودن با معـارف صـحيح ديـن از طـرف     . تر است جا روشن
ه بـه وادي  ها را بر آن داشته تا براي قانع ساختن فطرت خود تالش كنند ك اي از انسان ديگر، عده
خانه و خدايان دروغـين نهـاده و خـدا را فرامـوش      پرستي نيفتند و يا اينكه روي به بت شرك و بت

كند كه خدايان دروغين را رهـا سـاخته و روي بـه درگـاه      ها را دعوت ميآيات قرآني انسان. كنند
  .خداي يگانه و منزه از هر گونه نقص بياورند

د، توحيـد و موحـد در قـرآن كـريم و روايـات، كوششـي در       اين مقاله با پرداختن به معناي اح
  .المعارف در مكتب ماست تر با اين ام جهت آشنايي بيش

  احد در لغت

باشـد، يكـي آنكـه بـه عنـوان اسـم        با واو است و داراي دو استعمال مي» وحد«اين كلمه در اصل 
و  1رگ يكـي از شـما رسـيد   آنگاه كه م. شود، در اين صورت به معني يكي و يك نفر است استعمال مي

؛ )102بقـره،  ( »و ما هم بضارين به من احد اال باذن اهللا«كند مثل  چون در سياق نفي واقع شود، افاده عموم مي
زننـد و اكثـر اسـتعمال آن در قـرآن      به هيچ كس جز به اذن خداوند متعال به واسطه آن سحر ضرر نمي

كننـد كـه يكـي از صـحابه در      اثير در نهايه نقل مـي  زمخشري در فايق و ابن. مجيد در سياق نفي است
يكـي كـن، يكـي     »احد احد«: فرمود) ص(كرد، حضرت رسول  وقت دعا به دو انگشت به خدا اشاره مي

مونـث احـد، احـدي اسـت     . خواني يكي است كن، يعني با يك انگشت اشاره كن، خدايي كه تو او را مي
در قرآن كريم ضميرهاي كم، كما، هم، همـا، هـن و نـا    . )52وبه، ت( »هل تربصون بنا اال احدی احلسنني«مثل 

نيز به اسم ظاهر اضافه شده و هم مقطوع از اضافه آمده اسـت، اسـتعمال دوم آن اسـت كـه در وصـف      
شـود، چنانكـه در    همتا و در اين استعمال فقط به ذات باري تعالي اطـالق مـي   باشد، به معني يكتا و بي
  .)34، ص 1367قريشي، (ست مفردات نيز تصريح شده ا

                                                                                                                                               
  ).180بقره، (» كم الموتاذا حضر احد«و خداي شما خداي يكتاست، نيست خدايي مگر او كه بخشاينده و مهربانست و . 1
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  در روايتاحد 

احد به معناي واحد عددي يا نوعي از جنس معين نيست، يعني نه يك است، نـه يكـي، بلكـه    
هاشم جعفري نقل نموده است و در مجـامع روايـي    ابي) ع(در روايتي از حضرت جواد . يگانه است

حضرت در پاسخ سـؤال  . ده استمثل كافي، محاسن، بحار، احتجاج با الفاظ تا حدودي متفاوت آم
كلمه احد همان اسـت كـه در    »هيع السن بالوحدانيه جبميامع عل«: اند فرموده» احد«از معناي كلمه 

  .)82، ص 1357صدوق، (شود  لسان و فرهنگ مورد توافق بشري به احديت و يگانگي شناخته مي

  احد در حق خدا

يا شرعي خاصي در مـورد آن نيسـت، چـرا     شود، مفهومِ عرفي سؤال مي» احد«وقتي از كلمه 
داند، بلكه منظور جايگاه اين كلمـه در منظومـه اعتقـادي اسـالم      كه سائل معناي عرفي آن را مي

دهنـد   باشد، جواب مـي  است، سؤال از اين است كه اين كلمه در حق خداي تعالي به چه معني مي
ه مـردم بـه لسـان فطـرت بـر آن      كه اين كلمه در حق خداي تعالي در همان معنايي است كه هم

ـ اجتماع و اجماع دارند و بر حسب اين معنا شريك و شبيهي درالوهيت و خلق اشيا براي خدا قا ل ي
و لئن سئلتهم من خلـق  «: فرمايد باشند، چنانكه در همين نقل با استشهاد آيه قرآن كريم كه مي نمي

آمده است كه بعد ذلك له شريك و صاحبه؟ به نحو استفهام انكاري  »قولُن اهللايالسموات و االرض ل
بعد از پاسخ عمومي مبني بر اينكه خلق آسمان و زمين از جانب خداي تعالي است، آيا باز بـراي او  

  .)83، ص 1375صدوق،  و حسيني تهراني(شريك و همراه است؟ 

  احد و مفاهيم چهارگانه 

اي در جنـگ   در ضـمن واقعـه  شيخ صدوق با استناد خويش و مقدامه بن شريح و او از پدرش 
كنـد كـه فـردي اعرابـي در بحبوحـه جنـگ جمـل برخاسـت و بـه طـرف            جمل چنين نقل مـي 
گوييـد كـه    آيا مـي  »اتقول ان اهللا واحد«رفت و عرضه داشت يا اميرالمؤمنين ) ع(اميرالمؤمنين علي 

ور شـدند   خدا واحد است؟ منظورش اين بود كه مفهوم اين قول شما چيست؟ حاضران به او حملـه 
. كه حاال چه وقت اين سؤال است، فكر موال را مشغول نكن، كه حضـرت فرمـود، رهـايش كنيـد    

خواهد همان است كه ما  آنچه كه اعرابي از ما مي »ده من القوميده االعرابی هو الذی نريريفان الذی «
پس فرمودند كه ؛ س)كنايه از اينكه نبرد و دفاع ما هم به همين خاطر است(خواهيم  از اين قوم مي

دو قسـم آن در حـق   : ، واحد شمردن معبود بر چهار نـوع اسـت  »ان اله واحد علی اربعه«اي اعرابي 
امـا آن دو مـوردي كـه در حـق خداونـد      . خداوند جايز و روا نيست و دو قسم ديگر جايز و رواست

يـن جـايز   متعال جايز نيست، اين است كه كسي بگويد مقصود از واحد، واحد بـاب اعـداد اسـت، ا   
داني كه كسي كه بگويـد سـوم    آيا نمي. نيست، چون آنچه دومي ندارد، داخل در باب اعداد نيست
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گويد كه او يكي از مردم است و منظور او يك نـوع   وقتي كسي مي. شود از سه، موجب كفرش مي
از جنس است، چنين تعبيري در مورد حضرت احديت صحيح نيست، چون موجب تشـبيه اسـت و   

ل است كه او واحـد  يدو وجه ديگر كه مثبت است، اول قول قا. اجل از چنين تعابيري استخداوند 
ل است كه خـداي عزوجـل   يدوم قول قا. است و شبيه براي او در اشيا نيست و چنين است، رب ما

. شـود  احدي المعني است، يعني همتايي ندارد؛ نه در وجود و نه در عقـل و در وهـم منقسـم نمـي    
انـد   شيخ صدوق در ذيل حديث شريف فوق مطالب نفيسـي آورده . دگار عزوجل ماچنين است پرور

ايشان از قول كسي كه مـورد وثـوق ديـن و مسـلط بـه لغـت و       . شود كه به طور خالصله ذكر مي
در اصل لغت براي بيان كميـت و مقـدار وضـع    ... .اعدادي مثل يك، دو، سه و«نويسد  اند مي كالم
گري باشد كه به اين اسم ناميده شده باشد و معنايي غير از آنچه كه با اند، نه اينكه مسمي دي شده

  .شماريم، نيست انگشتان دست مي
حاال اگر خواستيم از غير از تعداد مثل وزن و نوع آن سخن بگويم، اوصـاف مـورد نظـر را بـه     

معنـي   رجل واحد، يك مرد، گاهي رجل واحـد بـه  : بنابراين اگر كسي بگويد. كنيم ها اضافه مي آن
يك انسان و نه دو انسان است و يك مرد است، نه دو مرد، يك شخص است و نه دو شخص، يـا  
در فضل علم، شجاعت يا سخاوت يك است، اگر به طور مجرد بگويد يك مرد، فقـط داللـت بـر    

كند، يعني يك مرد است و دو مـرد نيسـت، ولـي در صـورت اراده خبـر دادن بهتـرين        كميت مي
ة عصر خود است، يعني در برتري دومي ندارد يا اينكه در علم يك است، اگر بيـان  گويد او يگان مي

ها يگانـه   مجرد به معني كميت نبود، بايد به يك مرد گفتن داللت كند، براي اينكه در همه عرصه
طور نيست، روي اين حساب بايستي به نحوي بگوييم خـدا واحـد اسـت كـه      حال اينكه اين. است

اف و اسماي حسني خويش يكي باشد و در عين حال، شبيه و ماننـد نداشـته   ذات مقدسش با اوص
خداي واحدي كه براي او مثل و شـبيه و شـريك نبـوده و    . باشد و اين همان معناي يگانگي است
  .غير منقسم در وجود و در وهم است

  توحيد و موحد

شـريك و شـبيه    توحيد خداوند متعال، به معني ذات يگانه با صفات و اسماي حسني و بـدون 
است و موحد كسي است كه اقرار به وحدانيت بـه همـين معنـاي مـذكور بـا بصـيرت و ايقـان و        

روي اين اصل، كسي كه خدا را به يگانگي اوصاف و اسماي حسني نشناسـد  . اخالص داشته باشد
ممكن است كه نـاداني بگويـد كسـي    . و به يگانگي او با صفات اعالي او اقرار نكند، موحد نيست

اگـر چـه او را   . كه خداوند را به وحدانيت شناخت و اقرار نمـود كـه او واحـد اسـت، موحـد اسـت      
در . موصوف به صفات يگانه با ذات مقدسش نداند، چون از نظـر لغـت واحدشـناس موحـد اسـت     

كند كـه خـدايش    ما منكر چنين وضعيتي هستيم، چون كسي كه خيال مي: جواب او خواهيم گفت



  ����163   احد، توحيد و موحد

 

 

ه با او موصوف ديگري است كه با آن صفات يگانه است، پيش همه امـت  واحد است، سپس همرا
پرست غير موحد و مشرك مشبه غيرمسلم است؛ اگر چه به زعـم او   و ساير اهل ملل، ثنوي دوگانه

  .خدايش واحد و موجود واحد است
اگر چنين است، پس بايد خداوند به نحوي با صفاتش يگانه باشد كه به خـاطر آن در الوهيـت   

خداوند والهـي واحـد كـه شـريك و شـبيه      . گانه و در وحدانيت واحد و اله ديگر با او محال گرددي
شـود،   نپذيرد، چون كه اگر متوحد به صفات نباشد، براي او نعوذ باهللا شـريك و شـبيه تصـور مـي    

  .پذير خواهد شد پذير و شبيه ها نباشد، شريك چون اگر متوحد با آن
ها، اين است كه موصوف بـه   ستند كه اقتضاي هر يك از آنهمه اوصاف خداوندي اوصافي ه

بـراي مثـال،   . آن واحد باشد و ديگري در آن صفت شريك نباشد و غير از او به آن وصـف نشـود  
كه او موجود واحد است و حال و محل چيزي نيسـت و عـدم و زوال و فناپـذير نيسـت،      وصف اين

  .ن استاالولين و آخراالخري واجد اين وصف است چون اول
شايسـته چنـين وصـفي اسـت، چـون      . قادر و يفعل ما يشا است و هيچ ضـعف و عجـز نـدارد   

. بـرد  در عالم چيزي از او پنهان نيسـت و چيـزي را از يـاد نمـي    . اقدرالقادرين و اقهرالقادرين است
العالمين است، حي است و مـوت و نـوم در او    جهل، سهو، شك و نسيان در او راه ندارد، چون اعلم

البـاقين و   مستحق چنين وصفي اسـت، چـون ابقـي   . گردد ه ندارد، منفعت و مضرت به او بر نميرا
فاعل است و چيزي باعث بازماندن از چيـز ديگـري نيسـت، نـه چيـزي او را      . الكاملين است اكمل

شايسته چنين وصـفي اسـت، چـون خـداي اولـين و      . شود كند و نه امري از او فوت مي ناتوان مي
غنـي اسـت و بـراي او قلـت نيسـت،      . رسـان اسـت   ترين حساب الخالقين و سريع آخرين و احسن

حكـيم  . مستغني است و براي او حاجتي نيست، عدل است و مذمت و منقصتي به او ملحق نيست
رحيم است و براي او رقت نيسـت و رحمـت او داراي وسـعت    . شود است و در او سفاهت واقع نمي

هـا،   ترين عادل مستحق اين وصف است، چون عادل. شود نمي است، حليم است و عجله بر او واقع
توانـد غيـر واحـد باشـد و      االولـين نمـي   ترين محاسب است، چون اول ها و سريع استوارترين حاكم

ها و هـر   ها و احسن الخالقين بهترين آفريننده چنين است، قادرترين قادرها و استوارترين حاكم هم
  .)88، ص 1375صدوق، (ق با خداست و عصمت از آن اوست صفتي كه بر همين وزن است و توفي

  توحيد در قرآن كريم

معلـوم اسـت   . فهم و تصور مسأله توحيد در بين مسايل و معارف الهي داراي صعوبت خاصي اسـت 
توانند اين معرفت نفيس فطري و محوري همه معـارف الهـي را    كه صاحبان عقل و ادراك باال بهتر مي

اش ذكر نموده است ماننـد   يم اين اختالف فهم را در موارد مختلف در آيات كريمهادراك كنند، قرآن كر
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: و قولـه تعـالي  . )9الزمر، ( 1»هل يستوی الذين يعلمون و الذين ال يعلمون امنا يتذکر اولوالباب«قول خداي متعال 
هو اعلم مبن ضل عن سبيله  فاعرض عمن تولی عن ذکرنا و مل يرد اال احلياه الدنيا ذلک مبلغهم من العلم ان ربک«

 75، و ذيـل آيـه   )78نسـاء،  ( 3»فما هلوالء القوم ال يکادون يفقهون حديثا«. )30ـ   29الـنجم،  ( 2»و هو اعلم مبن اهتدی
  .4»انظر کيف نبين هلم اآليات مث انظر انی يؤفکون«: فرمايد سوره مائده نيز مي

ردم در معني يگـانگي خـداي متعـال بـا     از ظاهرترين مصاديق اين اختالف فهمي، اختالف فهم م
. وجود اتفاق ايشان در فهم فطري خدادادي با الهام خفي و اشاره دقيق نسبت بـه مسـأله توحيـد اسـت    

را شـركاي خداونـد متعـال    ... .ها در اين است كه اصنام متنوع از چوب، سنگ و حد فهم افرادي از انسان
از خداشناسي دارند، نعوذ باهللا او را مثـل خـداياني كـه     هايي آخرين چيزي كه چنين انسان. دهند قرار مي

لند مثـل همـان وحـدتي اسـت     يدانند و صفت وحدتي كه براي خداوند قا اند، مي به دست خويش ساخته
قـال  . شـود  اين همان وحدت عددي است كه از اعداد تأليف مـي . لندخويش قايكه براي يكايك خدايان 

م و قال الکافرون هذا ساحر کذاب، اجعل االهله اهلا واحـدا ان هـذا لشـی    وعجبوا ان جائهم منذر منه«: تعالي

  ).5و  4ص، (. »عجاب

گمـان  . ها از دعوت قرآني توحيد يك نوع وحدت عددي در مقابـل كثـرت عـددي اسـت     تلقي اين
هو احلـی ال  «: فرمايد يا مي )164بقره، ( »و اهلکم اله واحد ال اله اال هو«فرمايد  اند كه اگر قرآن كريم مي كرده

كنـد و توجيـه    ؛ و غير از اين آيات كه خدايان كثيره را رد مي)65، مؤمنـون ( 5»اله اال هو فادعوه خملصني له الدين
؛ و غيـر آن از  )46عنكبـوت،  ( 6»و اهلنا و اهلکم اله واحد«: فرمايد نمايد يا اگر مي وجه به سوي خداي واحد مي

اي آن را  كنـد، بـه ايـن معنـا كـه هـر امـت و طايفـه و قبيلـه          يآياتي كه تفرق در بندگي خدا را نفي م
مخصوص به خود بداند و براي خداي ديگران خضوع نكند را كنـار گذاشـته و همـه يكـي را بپرسـتيد،      
معنايش اين است كه اين الهه زياد را كنار گذاشته و اله واحد را كه وحدتش نظير وحدت يـك بـه يـك    

  .هاست بپرستيد بت
كند، چـرا كـه جهـتش ايـن      ليم عالي خويش وحدت عددي را از خداوند متعال نفي ميقرآن در تعا

  .است كه الزمه وحدت عددي، محدوديت و مقدوريت است

                                                                                                                                               
  .منحصراً خردمندان عالم متذكر اين مطلبند ،)هرگز نيستند(بگو اي رسول آنانكه اهل علم و دانشند با مردم جاهل و نادان يكسانند . 1
م و فهم ايشان منتهاي عل) 29(تو هم اي رسول از هر كس كه از ياد ما روي گردانيد و جز زندگاني دنيا را نخواست، به كلي اعراض كن . 2

  .تا همين حد است و خدا به حال آنكه از راه حق گمراه شد و آنكه هدايت يافت، كامال آگاه است
  .چرا اين قوم جاهل از فهم هر سخن دورند. 3
  .بندندكنيم؛ آنگاه بنگر كه آنان چگونه به خدا دروغ ميبنگر چگونه ما آيات خود را روشن بيان مي. 4
و جز او هيچ خدايي نيست، پس تنها او را بخوانيد و به اخالص بندگي كنيد كه ستايش و سپاس مخصوص خداي او خداي احد است . 5
  .و آفريدگار عالميان است) يكتا(
  .و خداي ما و خداي شما يكي است. 6
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  واحد قهار

قهار صيغه مبالغه و از اسـماي حسـني   . )414تا، ص راغب، بي(باشد قهر به معناي غلبه و تذليل مي
طباطبـايي،  (عناي قادر مطلق خداي توانا بر هـر چيـز اسـت    در فارسي به م. )42، ص 1367قريشي، (است 

اگـر خـداي   . حسب آموزش قرآني خداوند قاهر غير مقهور و غالب غير مغلوب است. )567، ص 1358
: قال تعـالي . سبحان داراي چنين صفتي است، وحدت و كثرت عددي در حق او قابل تصور نيست

ام اهللا الواحد القهار ما  رياأرباب متفرقون خ«: و قـال . قهار اوست يكتاي. )16رعد، ( »و هو الواحد القهار«

؛ بدين معنـي كـه، آيـا پروردگـاران متفـرق      )40يوسف، ( »توها انتم و آبائکميتعبدون من دونه اال امساء مس
پرستيد جز خداي، مگر چيزهايي را كـه شـما خـود و پـدرانتان      بهتر است يا معبود واحد قهار؟ نمي

بـدين معنـي    »و ما من اله اال اهللا الواحد القهار«: و قـال . ايد ها نهاده سم خدا بر آنبدون هيچ دليلي ا
تخـذ  يلو اراد اهللا ان «: فرمايد و مي.  كه، نيست هيچ معبودي به جز اهللا تعالي كه يكتاي قهار است

خواسـت فرزنـدي    ؛ اگر خداوند مـي )4زمـر،  ( »شاء سبحانه هو اهللا الواحد القهاريلق ما خيولدا الصطفی مما 
گزيد، هـر چـه را كـه     براي خود فراهم كند، هر آينه از آنچه خلق كرده، براي فرزندي خود بر مي

  .خواست، ليكن او منزه است و اوست اهللا واحد قهار مي
خواه وحدت عـددي  . كند سياق آيات فوق هر وحدتي كه در مقابل آن كثرت است، را نفي مي

شـوند   يك فرد ديگر از همان نوع در نظر گرفته شود، دو تـا مـي   مثل فرد واحد از يك نوع كه اگر
آري از نظـر قـرآن   . يا وحدت نوعي يا جنسي يا هر وحدتي كه مضاف به كثرت از سنخ خود شـود 

شود، وجودي اسـت   و در هيچ شأني از شئون خود محدود نمي. كريم او قاهري است، فوق هر چيز
در او راه ندارد و حقي است كـه منتهـي   ) خري حد استكه عبارت ا(كه هيچ امري از امور عددي 

اي است كه مرگ ندارد و دانـايي اسـت كـه جهـل در سـاحتش راه       زنده. گردد به هيچ باطلي نمي
شود، مـالكي اسـت كـه كسـي از او چيـزي را       قادري است كه هيچ عجزي بر او چيره نمي. ندارد

ست كه كسي را به او تسلطي نيسـت،  عزيزي است كه ذلت برايش نيست و مالكي ا. مالك نيست
براي كسي كه اين معنا را درست فهم كند، فرض ثاني براي خداونـد متعـال فرضـي اسـت، غيـر      

خداي تعالي به اين معنا واحـد اسـت   . وليكن فعال وقوع نداشته باشد ،ممكن نه اينكه ممكن باشد
ن از آن حـد، فـرد دومـي    شود تا بتوان برو كه از جهت وجود طوري است كه محدود به حدي نمي

  .همين معنا و مقصود از آيات سوره توحيد است. برايش تصور كرد
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  1توحيد در سوره مباركه توحيد

طوري استعمال شده است كه امكان فـرض عـددي را در قبـال     »قل هو اهللا احد«كلمه احد در 
فـر و دو نفـر و   احدي سر وقت من نيامد، آمـدن يـك ن  «: شود كند، زيرا وقتي گفته مي آن دفع مي

قل هو «چنين اگر اين كلمه در جمله مثبت به كار رود، در آيه  كند و هم همه ارقام باالتر را نفي مي

در اثبات به كار رفته، نه در نفي و چون منسوب بـه چيـزي يـا كسـي هـم      » احد«چون  »اهللا احد
سـي را كـه   رساند كه هويت پروردگـار متعـال طـوري اسـت كـه وجـود ك       نشده، از اين جهت مي

پس نه تنهـا در  . تر كند؛ چه اينكه يكي باشد يا بيش هويتش از جهتي شبيه هويت او باشد، دفع مي
  .خارج براي خداوند دومي نيست، بلكه فرض آن هم بر حسب فرض صحيح، محال است

زايـد، زاييـده    توصيف كرد و بعد به اينكه نمـي » احديت«را به » احد«در سوره توحيد نخست 
كه همه اين اوصاف از چيزهايي هست كـه هـر كـدام نـوعي     . و احدي هم پايه او نيستشود  نمي

توانـد   اي نمـي  محدوديت، انعزال و بركناري را همراه دارند و از همين جهت است كه هيچ آفريـده 
كما اينكه در قرآن كريم  به اين معني اشـاره شـده و   . آفريدگار را آن طور كه هست، توصيف كند

منزه است، خداونـد از آن چـه    ؛)160صـافات،  ( »نيصفون اال عباد اهللا املخلصيسبحان اهللا عما «: فرمايد مي
  .كنند، مگر بندگان مخلص خداوند كه او را به آن توصيف مي

؛ بـدين معنـي كـه احاطـه علمـي بـه آن پيـدا        )110طه، ( »طون به علمايحيو ال «: فرمايد و نيز مي
كنـيم،   اي كه خدا را بـه آن صـفات توصـيف مـي     ت كماليهسر مطلب اين است كه صفا. كنيد نمي

خداي تعالي وجـودي اسـت   . حد اوصاف مقيد محدودي هستند و خداي تعالي منزه است، از قيد و
ـ ک انت کمـا اثن يال احصی ثناء عل«: گونه ثنا گفته است كه او را اين) ص(كه رسول خدا  ت علـی  ي

من ثناي تو را نتوانم شمرد، تـو همـانطوري هسـتي     ؛ بدين معني كه)95، ص 1375طباطبايي، ( »نفسک
و همين معناي از وحدت است كه بـا آن تثليـث نصـاري دفـع     » كه از ناحيه خودت ستايش شدي

ل به توحيد هستند، ليكن توحيـدي كـه معتقدنـد كـه درآن وحـدت،      يها هم قا شود، گر چه آن مي
د، نظيـر فـرد انسـان كـه از جهـت      وحدت عددي است و منافات ندارد كه از جهت ديگر كثير باش

اينكه فردي است، از كلي انسان واحد و از جهت ديگر كثير است و تعليمات قرآنـي منكـر چنـين    
كند كه به هيچ معني فرض كثرت در آن  قرآن وحدتي را ثابت مي. وحدتي است، نسبت به خداوند

در اين باب از ذات و صـفات   ممكن نيست، نه در ناحيه ذات و نه در ناحيه صفات، و بنابراين آنچه
هـا را عـين ذات    داند، يعني صفات را عين هم و همه آن شود، قرآن همه را عين هم مي فرض مي

  .داند مي

                                                                                                                                               
 .دو لم يكن له كفواَ اح* لم يلد و لم يولد * اهللا الصمد * قل هو اهللا احد * اهللا الرحمن الرحيم  بسم. 1
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همانطور كه اشاره شد، آياتي كه خداي تعالي را به وحدانيت ستوده، دنبالش صفات قهاريت را 
است كـه در آن بـه هـيچ وجـه     ذكر فرموده است تا بفهماند وحدتش عددي نيست، يعني وحدتي 

مجالي براي فرض ثاني و مانند نيست تا چه رسد به اينكه ثاني او در عالم خارج و واقعيـت وجـود   
داشته باشد، كما اينكه در قرآن كريم به ناقص بـودن مفروضـات بشـري و قهاريـت خـدا بـر آن       

خداي را بـه وحـدتي   سوره مباركه يوسف  20گونه كه گذشت در آيه  مفروضات اشاره شده و همان
  .ستوده است كه قاهر است به هر شريكي كه برايش فرض كنند

كند كه در عالم بـراي معبـود غيـر خـدا، جـز اسـم چيـزي بـاقي          اثبات ميرا خالصه وحدتي 
آيـا بـراي خداونـد متعـال     «سوره رعد كه  16سازد يا در آيه شريفه  گذارد و همه را موهوم مي نمي

اند  اند و فعال ايشان در اشتباه افتاده مانند آفريدن خداوند موجوداتي آفريده اند كه شركايي قرار داده
هاي شركايش كدام؟ بگو خداوند خالق هر چيزي است  هاي خداوند كدام است و آفريده كه آفريده

چون وسعت ملك او آنقدر است كه هيچ مالك ديگري در برابرش فـرض  . »و او احدي است قهار
و ما من «. آن مفروض و آنچه در دست اوست، همه ملك خداي سبحان اسـت شود، جز اينكه  نمي

در اين آيه و آيات ديگري كه اسم از قهاريت خدا به ميـان آمـده   . )65ص، ( 1»اله اال اهللا الواحد القهار
  .)65، ص 1375طباطبايي، (به كار رفته است » واحد«است، كلمه قهار بعد از 

  الموحديندر كالم مولياحديت 

يكـي از  «: كند كه فرمـود  نقل مي) ع(ر كتاب توحيد شيخ صدوق به سند خود از امام حسين د
گفتنـد و   بر فراز منبر مشغول خطبه بود، ناگاه مردي كه او را ذعلب مي) ع(منين ؤروزها كه اميرالم

ـ   مردي زبان ا آور و داراي بيان بليغ و دلي شجاع بود، برخاست و عرض كرد كه يا اميرالمـؤمنين آي
عـرض  . پرسـتم  واي بر تو يا ذعلب، من خداي ناديـده را نمـي  : اي؟ فرمودند پروردگار خود را ديده

بينند، بلكه ديـدن او   ها به مشاهده بصري نمي ذعلب او را چشم: اي؟ فرمودند چطور او را ديده: كرد
ا لطافـت  واي بر تو اي ذعلب، اوست كه هر لطيفـي ر . هايي است كه داراي حقيقت ايمانند كار دل

شود، اوست كه هـر عظيمـي را عظمـت     مينبخشيده، با اين حال، چگونه خود به لطافت توصيف 
شود؟ اوست كه به هر كبيري كبريـايي ارزانـي داشـته و     داده، پس خود به آن وصف توصيف نمي

  !شود؟ شود؟ هر جليلي را جاللت قدر داده، پس خود به جاللت وصف نمي خود به آن ستايش نمي
شود، برايش بعدي است، موجودات را به مشيت خـود   ل از هر چيزي است، پس گفته نمياو قب

ايجاد كرد، نه چون ما به همت، دراك است، نه چون ما به وسيله حيله، او در اشـيا اسـت، نـه بـه     
تجلي كرد، نه چون ما كه خـود را در  . آميخته شدن و جدا بودن، ظاهر است، نه به معناي مباشرت

                                                                                                                                               
و ) 3(ها نبود ها طوايف بسياري را به هالكت رسانيديم و آن هنگام قهر و عذاب فرياد كردند و هيچ راه نجاتي بر آنپيش از اين. 1
  ).4(تعجب كردند كه رسولي از همان نژاد عرب براي تذكر و پند آنان آمد و آن كافران گفتند كه او ساحري دروغگوست ) مشركان كه(
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قريب است، نه به اينكه نزديـك  . جداست نه به اينكه مسافتي فاصله شود. قرار دهدمعرض ديدن 
آيد، لطيف است، نه به اينكه جسميت داشته باشد، موجود است، نه به اينكه از عدم به وجود آمـده  

گيـر اسـت، نـه بـا      باشد، فاعل است، نه به اينكه ابزار را به كار انداخته و به حركت در آورد، انـدازه 
ركت و دست و پا كردن، مريد است، نه چون ما به همت، شنواست، نه با آلت، بينا اسـت، نـه بـا    ح

. كنـد  گنجاند و ظـرف زمـان او را چـون مـا مصـاحبت نمـي       اسباب، ظرف مكان او را در خود نمي
شود، هستي او از ظرف زمان و وجـودش   سازد و خواب بر او مستولي نمي صفات او را محدود نمي

ازليتش از ابتدا پيشي گرفته، از اينكه در ما آلت دراكّه قرار داد، معلوم كرد كه خـود آلـت   از عدم و 
دراكّه ندارد و از اينكه براي موجودات جوهري قرار داد، به دست آمد كـه خـود جـوهر نـدارد و از     
ز اينكه بين موجودات تضاد و ناسازگاري برقرار ساخت، معلوم شد كه خود ضد و شريكي نـدارد و ا 

  .اينكه اشيا را قرين هم كرد، معلوم شد كه خود قرين ندارد
خدايي كه بـين نـور و ظلمـت، تـري و خشـكي، گرمـي و سـردي ضـديت قـرار داد و همـه           

ها فهمانيد كـه  تلف كرد و سازگارها را از هم جدا نمود و با همين جمع و تفريقؤها را م ناسازگاري
و من کـل شـی جعلنـا    «لبي است كه آيه شريفه معرفي و مؤلفي در ميان هست و اين همان مط

آن را افـاده  » ما از هر چيزي جفت آفريديم تا بلكـه شـما متـذكر شـويد    « ؛» لعلکم تذکروننيزوج
آري با همين تفريق و تأليف قبل و بعد را از هم جدا كرد تـا بداننـد كـه بـراي او قبـل و      . كند مي

اي نيسـت و بـا    د كه غريزه آفرين است، غريـزه بعدي نيست و با ايجاد غرايز فهمانيد كه براي خو
اشـيا را از يكـديگر   . زماني كردن اشيا، خبر داد به اينكه خود كه وقت آفرين است، موقـت نيسـت  

. محجوب و پوشيده داشت تا بدانند جز مخلوقات چيزي بين او و خلقـش حجـاب و پـرده نيسـت    
. كننده اثري نبـود  ، روزگاري كه از پرستشمعبود بود. پذيري نبود پروردگار بود، در حالي كه پرورش
  .سميع بود، در حالي كه مسموعي نبود. عالم بود، در ايامي كه معلومي نبود

  1.شعري خواندند) ع(آن گاه اميرالمومنين 
موالي ما هميشه به حمد معروف و به جود و بخشش موصوف بوده و قبل از اينكه نـوري بـه   

. يا ظلمتي پديد آورد كه جهـان را پوشـاند، خـود وجـود داشـت     وجود آورد كه با آن روشن شوند و 
صدوق، (پس پروردگار ما حسابش از حساب جمع آفريدگان و جمع آنچه در وهم ما بگنجد، جداست 

  .)149، ص 1386موسوي،  ؛308، ص 1375
چنـين كالمـي را نشـينده    : پس ذعلب غش كرد و بر زمين افتاد، سپس به هوش آمد و گفـت 

در ) ع(در اين جا صاحب الميزان آورده اسـت كـه سـياق كـالم امـام      . ا نخواهم شنيدبودم و بعده

                                                                                                                                               
  دي بالحمد معروفاو لم يزل سي. 1

  و كنت اذ ليس نور يستضاء به
  فر بنا بخالف الخلق كلهم

  

  و لم يزل سيدي بالجود موصوفا  
  و ال ظالم علي اآلفاق معلوما
  و كل ما كان في االوهام موصوفا
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مقام بيان احديت ذات خداوند متعال است، در جميع آنچه از صفات بر او صادق و به او راجع است 
و بيان اينكه خداي تعالي ذاتش غير متناهي و غير محدود است و سـزاوار نيسـت كـه كسـي ذات     

او بر هر ذاتي كه بـا او مقايسـه شـود،    . ديگري مقابل كرده و به آن قياس كند مقدسش را با ذات
قاهر است، آري او محيط است به هر چيز و معين است به هر امر و نيـز صـفات كماليـه خداونـد     

  .)106، ص 1375طباطبايي، (متعال كه محدود به حدي نيست 

 سوره توحيدفضيلت 

د بخواند مثل اينكه يك سوم قرآن و يك سـوم تـورات و   هر كس يك مرتبه توحي): ع(امام صادق 
  .يك سوم انجيل و يك سوم زبور را خوانده است

ب بخوانـد، خدوانـد   مرتبه موقع رفتن به بستر خوا 100هر كس قل هو اله احد را ): ص(رسول خدا 
  .بخشد اش را مي ساله 50گناهان 

ملـك بـراي نمـاز     70000: ذارد، سپس فرمودبه بدن سعد بن معاذ نماز گ) ص(پيامبر ): ع(امام باقر 
ها بود، از جبرئيل سؤال نمودم، بـه چـه دليـل سـعد      بر بدن سعد حاضر شدند كه جبرئيل نيز در ميان آن

؛ بـدين  بقرائه قل هو اهللا احد قائماَ و قاعداَ و راکبا و ماشيا و ذاهباََ و جائيـاَ : شايسته نمازتان بر او شد؟ گفـت 
ئت سوره توحيد در حال ايسـتادن، نشسـتن، سـواره بـودن، پيـاده بـودن، رفـتن و        معني كه به خاطر قرا

  .برگشتن
را بـه  ) ع(اي را اعزام نمود و علـي  سريه) ص(پيامبر : كند كه به اسناد خود نقل مي) ره(شيخ صدوق 

 موريـت برگشـتند، دربـاره ايـن    أكنندگان در اين سـريه از م  عنوان فرمانده آن انتخاب نمود، چون شركت
مأموريت از ايشان سؤال نمود، همه امور خير بود، غير از اينكه در همه نمازها اميرالمـؤمنين فقـط سـوره    

هـذا؟ فقـال    عّلـت لـم ف : سـؤال كردنـد  ) ع(از علي ) ص(كردند، رسول خدا  قل هو اهللا احد را قرائت مي
را چنـين كـردي؟   مـا احببتهـا حتـي احبـك اهللا عزوجـل، چـ      ) ص(لحبي بقل هو اهللا احد فقال النبـي  

: فرمودنـد ) ص(عرضه داشتند، به خاطر عشق و عالقه به قل هو اهللا احد، رسول خـدا  ) ع(اميرالمومنين 
  .)95ـ 94، صص 1375صدوق، (طور كه آن را دوست داشتي خداوند هم تو را دوست دارد  همان

وره قـل هـو اهللا   گانـه سـ   كسي يك روز بر او بگذرد و در هيچ يك از نمازهاي پنج): ع(امام صادق 
اي بنـده خـدا تـو از زمـره     : احد را قرائت نكند، قيل له يا عبداهللا لست مـن المصـلين بـه او گفتـه شـد     

  .نمازگزاران نيستي
مؤمن به خدا و روز قيامت قرائت قل هو اهللا احـد را در عقـب نمازهـاي خـود رهـا      ): ع(امام صادق 

دهـد، خـودش و والـدينش و     و آخرت را بـه او مـي  پس هر كس آن را بخواند خداوند خير دنيا . كند نمي
  .آمرزد فرزندانش را مي
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قـل هـو اهللا   و به  بسم اهللا الرمحن الرحيماي مفضل خودت را از مردم محفوظ بدار به ): ع(امام صادق 

به خواندن آن از راست و چپ و پيش رو و پشت سر و باال و پايين و اگر بـه سـلطان جـابري وارد     ،احد
كني به او، سه مرتبه بخوان آن را و دست چپت را مشت كن و آن را بـاز مكـن تـا     ظر ميشوي، وقتي ن

  .از پيش او بر گردي
م در حفـظ  يهر كس وقت خروج از منزل ده مرتبه قل هو اهللا احد را قرائت كند، دا): ع(امام صادق 

  .باشد تا اينكه به منزل برگردد و حراست خداوند مي
: فرمايـد  و آن حضـرت از آبـاي خـويش نقـل مـي     ) ع(ز امام صـادق  شيخ صدوق به اسناد خويش ا

دار هسـتيد؟   يك از شما در تمـام عمـر روزه   روزي به اصحاب خويش فرمودند كه كدام) ص(رسول خدا 
يـك از شـما هـر شـب بيداريـد،       آنگاه فرمودند كه كـدام . عرضه داشت، من اي رسول خدا) ره(سلمان 

يك از شما روزي يك ختم قـرآن مجيـد    كدام: سپس فرمودند. سلمان عرضه داشت، من اي رسول خدا
: ، بعضـي از اصـحاب خشـمگين شـدند و گفتنـد     )ص(انا يا رسول اهللا : عرضه داشت) ره(داريد؟ سلمان 

كـه   خواهد بر قريش افتخار كند، چگونه هميشه روزه اسـت، در حـالي   سلمان مردي از فارس است و مي
گيرد، در حالي كه اكثريـت شـب را خـواب اسـت و      نه دايم احياء ميچگو. خورد هميشه در روزها غذا مي
سـاكت  : فرمودنـد ) ص(تر ايام سـاكت اسـت، رسـول خـدا      كند، در حالي كه بيش چگونه ختم قرآن مي

باشيد، اين چه نوع برخوردي است كه با مثل لقمان حكيم داريد؟ از خود سـلمان سـؤال كنيـد، توضـيح     
لمان سؤال نمود و او جواب داد كـه مـن سـه روز از هـر مـاه را روزه      خواهد داد، آن شخص از جناب س

كـنم، ايـن    و روزه ماه شعبان را به ماه مبارك رمضان وصل مي ها من جاء باحلسنه فله عشر امثالگيرم،  مي
هـر  : فرمـود  شنيدم كـه مـي  ) ص(در مورد شب زنده داري هم از حبيبم رسول خدا . شود، صوم دهر مي

. روم بستر برود، گويي كه تمام شب را احيا گرفته است و من با طهارت به بسـتر مـي  كس با طهارت به 
) ع(بـه علـي   ) ص(در مورد كيفيت ختم قرآن كريم نيز جناب سلمان پاسخ دادند كه شنيدم رسول خـدا  

هر كس يـك بـار آن را قرائـت    . است »قل هو اهللا احد«اي ابوالحسن مثل تو در امت من مثل : گويد مي
يك سوم قرآن را قرائت كرده است و هر كس آن را دو بار بخواند، دو سوم قـرآن را قرائـت كـرده    كند، 

  .است و هر كس آن را سه بار قرائت كند، پس ختم قرآن نموده است
هر كس تو را با زبان دوست داشته باشد، يك سوم ايمانش كامل شده است و هر كس بـا لسـان و   

ايمانش كامل است و هر كس به لسان و قلب دوستت بـدارد و بـا تـو    قلب، تو را دوست بدارد، دو سوم 
دست ياري بدهد، پس ايمانش كامل است، سوگند به خدايي كه مرا به حق مبعوث نمود، يـا علـي اگـر    

  .سوزاند داشتند، خداوند هيچ كس را به آتش دوزخ نمي زمينيان مثل آسمانيان تو را دوست مي
و من هر روز سه بار قـل هـو اهللا احـد را قرائـت      »فی کل يوم ثالث مرات» قل هو اهللا احد«و انا اقر «
  ).425، ص 1328بحراني، ( کانه قد القم القوم حجراَاشكال كننده برخاست و . »كنم مي
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آينـد كـه اهـل     دانست كه در آخر الزمـان اقـوامي مـي    خداوند متعال مي): ع(امام علي بن الحسين 
:  احد و آيات آغازين سوره حديد تا عليم بذات الصدور را نـازل فرمـود  لذا سوره قل هو اهللا. تعمق هستند

  .)420، ص 1369مكارم شيرازي، ( 1»شود هر كس بيش از آن را طلب كند، هالك مي«
اگر تعمق را به همان معني كه در فارسي هم رايج است، به كار ببـريم، مقصـود از حـديث شـريف     

ولي اگر به معناي ديگري كه در كتب لغت آمده كـه برخـي    عنايت به اهل علم و معرفت و دقت است،
ها حماقت دانسته شده و در مورد كاري كه سودي ندارد، استعمال شده است؛ تعبيـر حـديث تعبيـر     تعمق

كننـد و بـا توهمـات     منفي نسبت به افراد جاهل داراي عجب و خودستايي است كه ادعاي معرفت مـي 
فمـن رام وراء  آخرين حديث شريف نيز مؤيد همـين مطلـب اسـت،     فراز. سازند جا خود را هالك مي بي

عمـق و  : 2نويسـد  ابن منظور مـي . كند هر كس بيش از اين طلب كند خود را هالك مي: ذلک فقد هلک
هاي بي آب و علف است، كما اينكه تعمق بـه معنـاي تـأنق آمـده و تـأنق آدم       اطراف دور دست بيابان

  .معجب و خودستا معني شده است
خي از مفسران حديث همچون فيض كاشاني حديث را در مـدح اقـوام متعمـق و امـر بـه تعمـق       بر

امـا عبـارت مرحـوم    . )369، ص 1375فيض كاشـاني،  ( »لعله اشار باملتعمقني الی اکابر اهل املعرفه«: فرمايد ايشان مي
اول : اننـد د مجلسي در مراه العقول اين است كه ايشان سه معني را قابل حمـل بـر حـديث شـريق مـي     

ل به دستور به تعمق باشيم، يا اينكه بـا فكـر خودتـان زيـاد در ايـن معنـي       ياينكه مثل مرحوم فيض قا
بررسي نكنيد، بلكه به همان چه كه حضرت حق بيان فرموده، اكتفا نمايد و باالخره، اينكه آيا بـه عنـوان   

و «: انـد يي پيدا نكنند، ايشان فرمودهمعيار نازل شده كه افكارشان را با آن بسنجند تا اينكه لغزش و خطا
  .)320، ص1379مجلسي، ( 3»نظر وسط ظاهرتر است

جهت از اين شاخه به آن شـاخه نپريـد، افـراط و اعجـاب نداشـته      شود كه بي معناي حديث اين مي
باشيد، احد، توحيد و موحد همان است كه در سوره توحيد آمده است و بس يا اينكه معيـار توحيـد سـوره    

  .»ربنا و چنين است رب ما... كذالك ا«گوييم  ما هم به عنوان حسن ختام، مي. د است و بستوحي

  نتيجه

همتايي و توحيد به معناي يگانه دانستن خداونـد متعـال اسـت و موحـد      احد به معناي يگانگي و بي
ي ايـن  كند كه سوره اخالص آئينـه تمـام نمـا    كسي است كه اين معنا را براي خداوند يگانه تصديق مي

                                                                                                                                               
و هو :... ت من سوره حديد الي قولهان اهللا عزوجل علم انه يكون في آخر الزمان اقوام متعمقون فانزل اهللا تعالي قل هو اهللا احد و اآليا. 1

  .»علم بذات الصدور فمن رام وراء ذلك فقد هلك
  .ما بعد من اطراف المفاوز و االعماق، االطراف المفاوز البعيد: التعمق و العمي. 2
علي ما بينَّ لهم، او يكون لهم  اي ليتعمقوا فيه او اليتعمقوا كثيراً بافكارهم بل يقتصروا في معرفته سبحانه«: السالم متعموق قوله عليه. 3

  .»معياراً يعرضون افكارهم عليها فال يزلوا و ال يخطئوا و االوسط اظهر
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خداوند را به احـديت ذاتـي و رجـوع ماسـواي در جميـع حـوايج وجـودي بـه او         . معرفت محوري است
نمايـد و ايـن همـان     كند و هر گونه شرك ذاتي، صفاتي و افعالي را از حضرت حق نفي مي توصيف مي

  .)543، ص 1375طباطبايي، (گردد  توحيد قرآني است كه جميع معارف اسالمي به آن باز مي
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